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I henhold til Friskole lovens § 9 og skolens vedtægter har jeg udarbejdet denne rapport.  
 
Tilsynsrapporten bygger på 2 uanmeldte besøg på Friskolen City Odense, henholdsvis den 4. 
februar og den 14. februar, hvor jeg har deltaget i undervisningen i de forskellige grupper. Jeg 
snakkede her med både elever og lærere.  
Desuden bygger den på samtaler med skolens ledelse og gennemgang af skolens hjemmeside og 
sammenligning af afgangsresultater med andre skoler i Odense. 
 
Jeg kan efter mine besøg konkludere, at friskolen City Odense er en meget aktiv skole, hvor der er 
en god tone og det for en udefrakommende virker som om både elever og lærere trives på skolen. 
Der ser ud til at være megen glæde i forbindelse med indlæringen. Eleverne fortalte ivrigt og 
oplysende om hvad de var i gang med at lave og hvordan de søgte oplysninger og hvad de skulle 
bruges til. Brugen af computere indgik som en naturlig del i det meste af undervisningen. Og 
mellemgruppens formuleringer og opbygning af præsentationer som Powerpoint shows viste at 
deres danskkundskaber er fuldt ud på højde med folkeskolens krav. 
 
Der var stor forskel på indholdet i undervisningen i de forskellige grupper. Jeg deltog bl.a. i 
morgenmøde, som er styret af elever, i musikundervisning for de mindste, projektundervisning i 
flere grupper hvor der dels blev arbejdet med dyr (mellemgruppen) og dels med at skrive CV og 
ansøgninger til praktikplads (den ældste gruppe). Der var plads til at differentiering i 
undervisningssituationen i forhold til det enkelte barn. Samtidig var målene for undervisningen i 
grupperne styrende for hvad der blev arbejdet med.  
 
Læringsmiljøet virker til at være en god blanding af lærerstyring og elevdeltagelse med inddragelse 
af leg og spil som en af de nye måder at tilegne sig viden på. Eleverne trænes i at være kreative og 
udvikle færdigheder og præsentere egne resultater. Gennem projektarbejdet trænes såvel mundtlige 
som skriftlige færdigheder, og at dømme ud fra eksamensresultaterne, som ligger over i den øverste 
ende af resultaterne i Odense, må kvaliteten af undervisningen siges at være god.  
 
Skolen har en del internationale kontakter og eleverne bevæger sig i de ældre grupper hjemmevant 
på Internettet også på de engelske sider. Ud fra min vurdering af deres læsning af netsider og deres 
formulering af spørgsmål og svar er elevernes engelskkundskaber tilfredsstillende og lever fuldt ud 
op til folkeskolens krav. 
 
Min samlede vurdering er at skolen fuldt ud lever op til de krav, der stilles i folkeskolen. Det 
samlede indtryk er, at eleverne er glade for at gå i skole og projektformen, som bruges meget, virker 
inspirerende på indlæringen. EDB er integreret i undervisningen. 
 
Der samarbejdes med en lokal folkeskole i det omfang, skolen mangler egne faglokaler. Dette er en 
mangel, men samarbejdet fungerer fint. Eleverne indretter i stort omfang selv deres lokaler og 
virker glade for det. 
 



Jeg kan således konkludere at Friskolen City Odense i høj grad lever op til såvel det offentliges krav 
som til sit eget værdigrundlag. Der arbejdes konstant med at give eleverne de bedste muligheder 
fagligt, som social og personligt. 

                                  

Med venlig hilsen 

Lisbet Gormsen 

 


